ORTADOĞU’DA ve ÖZELLİKLE TÜRKİYE’DE NÜFUS
SORUNLARI *
Prof. Dr. W. B. F ISH E R
Çeviren: Prof. Dr. C .R . G Ü R S O Y
Konuşmama esas olarak, nüfus durumu ile ilgili, bazı istatistik
bilgiler vermek istiyorum. Bu istatistikler, Birleşmiş M illetler’in Nüfus
Etütleri Servisi tarafından yayımlanmış belgelerle birlikte, söz konusu
ülkelerin resmî, millî kaynaklarına dayanm akta ve daha ziyade
1 976-79 seneleri arasındaki devreyi ilgilendirmektedir. Dünyada,
% 3 veya daha yüksek oranda, kabarık bir nüfus artışı gösteren bazı
ülkeler vardır. Bunlar, Orta ve Güney Amerika ülkeleriyle, Afrika
devletlerinden bir veya ikisi ve çok sayıda Ortadoğu ülkesidir. O rta
doğu’da 1973 den 1979 ortalarına kadar geçen zaman zarfında, yıllık
nüfus artışları Irak’ta % 3,0, Suriye’de % 3,3, Lübnan’da % 3,0,
L ib ya’da % 7, Körfez Devletlerinin çoğunda % 3 K uveyt’te % 5,9 dur.
Diğer Ortadoğu devletlerinde ise durum şöyledir: Suudî Arabistan’
da % 2,9, Yem enler’de % 2 ,9, Mısır’da % 2,3 ve Türkiye’de % 2,6.
Dünyanın diğer devletlerini de göz önünde bulundurmamız gerekirse,
yıllık nüfus artış oranı Hinditan’da % 2,0, Ç in ’de % 1,7, Sovyetleı
Birliğin’de % 0,9, Amerika Birleşik Devletleri’nde % 0,8, Büyük Bri
tanya’da % o,x, Federal Alm anya’da % 0,2 dir. Demokratik Alman
Cumhuriyetinde ise % 0,3 lük bir azalma vardır. Daha ayrıntılı bilgi,
aşağıda Cetvel-I de verilmiştir:
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* A n kara Üniversitesi D il ve T arih Coğrafya Fakültesinde, Kasım 1979 da yap ıl
mış ve Prof. Dr. C evat R . Gürsoy tarafından T ürkçeye çevrilmiş olan konuşmanın metnidir.

200

W.B. FISHER — C.R. GÜRSOY

Burada şunu belirtmek uygun olur ki, 1977 den beri Türkiye,
nüfusu yılda bir milyondan fazla artan, yegâne Ortadoğu ülkesidir
ve Türkiye’nin nüfusu 1951 den 1977 ye kadar geçen 26 yıllık zaman
içerisinde iki katına yükselmiştir. Bugünkü Türkiye nüfusunun % 42
sini 15 yaşından aşağıda bulunanlar oluşturmaktadır. Dinleyicilere
hatırlatmama gerek yoktur ki, halen İstanbul’un nüfusu 4 milyon ve
Ankara’nın nüfusu, hemen hemen 2 milyondur. Sizler benden daha iyi
bilirsiniz ki, 1920 lerde Ankara şehri nüfusunun, etüt ve tahminlerde
bir milyona yükselmesi, çok abartılmış bir düşünce olarak telâkki edili
yordu. Türkiye’nin, bu iki en büy^ük şehrinin nüfusunun, gelecek 15
sene zarfında iki katma yükselebileceği bugünden açıkça sezilmekte
dir ve bunun sebebi Türkiye dahil olmak üzere, bütün Ortadoğu’da
genel ölüm oranının çok azalmasıdır. Bu oran birçok ülkelerde ve
Türkiye’de % o 12 dir; buna karşılık doğum oranı devamlı yükselmek
tedir. T ürkiye’de bu oran % o 29 kadardır. Bunlar esas durumlardır
ve şunu kabul etmemiz gerekir ki bunlar, akla yakın doğru etütler
yapabilen ve hâkim temayülleri doğru olarak görebilen devlet kay
naklarından sağlanmış, oldukça esaslı bilgilerdir.
Bu çalışmanın ana hedefi, genel nüfus durumundan ortaya çıkan
veya bu durumla ilgili olan sorunları ele almaktır. Önce ekonomik
kaynakların, özellikle besin maddelerinin genel durumuna bakma
mız lâzımdır. Gitgide daha iyi görülmektediı ki, Ortadoğu genel ola
rak etkin tarım üretiminin sınırına yaklaşmaktadır, iklim , yeryüzü
şekilleri, toprak ve su gibi coğrafî şartların gerektirdiği sınırlamalar,
Ortadoğu ülkelerinin çoğunda, üretim imkânlarının kesin sınırlarının
tayininde etkili rcl oynarlar. Türkiye bu bakımdan, birçok komşu
larına narazan biraz daha iyi durumdadır; çünkü Türkiye’de tarım
sal genişleme olanakları, güneydeki Arap ülkelerine nazaran, daha
çok gibi görünmektedir. Bununla beraber Türk tarımının daha fazla
gelişmesi, alt yapıların ve daha iyi ekim yöntemlerinin gerektirdiği
çok büyük masraflara bağlı bulunmaktadır. Aynı zamanda, genel
olarak çiftçilerin, teknik seviyelerinin ıslahına da, büyük bir ihtiyaç
vardır. Bunun için eğitim seviyesinin yükseltilmesi ve daha iyi yön
temlerin getirilmesi lâzımdır. Aynı zamanda, sayı bakımından iş
güçlüğü de vardır. Bütün dünyada görülen kuvvetli bir temayül,
kırsal nüfusun giderek kentleşmesi, Türkiye’yi de etkilemektedir;
çünkü kırsal nüfus, daha iyi hayat seviyesine kavuşma imkânlarının
bulunduğu şehirlere akın etmektedir. Dış ülkelerde çalışan bir kısım
işçilerin yurda dönmesiyle Türkiye, biraz geleneksel, hatta durgun
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denebilecek kırsal durum ile, Türk işçilerinin Avrupa şehirlerinde gör
dükleri hızlı gelişme durumu arasındaki çelişkiyi, oldukça kesin bir
şekilde görmeye başlamıştır. Şüphesiz Türkiye’nin, Avrupa Ekonomik
işbirliği O rgütü’ne üye olmasiyle gelişme imkânları da vardır. Böylece
tarım bakımından, Türkiye’nin kesin üstünlük gösterdiği birkaç madde
(fındık, kuru üzüm v.s. gibi) için bazı sınırlı pazarlar açılacak, fakat
diğer Akdeniz ülkelerinin rekabeti karşısında, bir yandan büyük yerli
nüfus kitlesinin ana besin maddelerini sağlarken, öte yandan dışsatım
için üretilecek maddelerin kalitesini yükseltmeye özen göstermek
zorunda kalacaktır. Burada İsrail önemli bir örnek olarak verilebilir.
Geçen yıllarda İsrail, Avrupa pazarlarında aranan turfanda ürünlere
dayalı, yüksek değerli dış satımını geliştirmeyi başarmıştır. Halen
büyük Avrupa pazarlarında önemli bir rol oynayan bu faaliyetin
esasları şunlardır: K alite kontrolü, ihtimamlı nakliyat ve mübadele,
ve nihayet sağlıklı bir örgütlenme.
Şüphesiz burada çok önemli bir konu da, Türkiye’de her sene,
kilometre kareye düşen nüfus sayısında dört veya beş kişilik bir
yükselmenin olmasıdır; müteakip on sene zarfında, 1980 lerde bu ra
kam, her kilometre karede 6 veya 8 e yükselecektir. Bu duruma Ç in ’de
şimdi verilen cevabı öğrenmiş bulunuyoruz evlenmeyi geciktirmede
son derece sıkı bir sosyal kontrol, kaynakları daha ziyade küçük aile
lere tahsisi ve üçüncü dereceden meslekî eğitime hazırlık olmak üzere
gençlerin tarım alanlarında bir müddet zorunlu çalıştırılması. Bu
sıkı ve çok kontrollü devlet programı Türkiye’de uygulanabilir mi
veya arzu edilir mi? Fakat ne olursa olsun Çin misali, mümkün
olan en geniş beşerî ölçüde, mevcuttur.
ikinci sorun endüstrileşme ile ilgilidir. Bu ise, biraz önce Türk
nüfusunun şehirleşmesi hakkında söylenenlerle açık olarak bağıntılı
dır. Türkiye bugün seramik, dokuma ve cam eşya üretiminde
bazı avantajlara sahiptir. Güçlük, enerji ve ham madde sa
ğlanmasından ileri gelebilir ve şüphesiz kalite kontrolü meselesi
de vardır. Burada yine A E T ’ye girme konusu çok önemlidir; çünkü
bu durumda Türk endüstrisi, diğer A E T üretiminin mümkün olan
ağır rekabeti ile karşılaşacaktır. Ö yle görünüyor ki, A E T ’nin tam
üyeliğini kabul etmeden önce Türkiye’nin, malî ve sosyal yönlerde
endüstrisini çok dikkatli olarak gözden geçirmesi gereklidir. Burada
ancak genel çizgileriyle değinebileceğim, çok karışık ve önemli
bir konu daha vardır. Bunu Ingiliz denemesinden yararlanarak söy
lemek istersem diyebilirim ki, tam A E T üyeliği ile ilgili şartlar kabul
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edilmeden önce, söz konusu olabilecek bütün etkenlerin çok dikkatli
bir şekilde tahlil ve takdiri lâzımdır. Bundan sonra önemli olan konu,
gerek tarım üretiminin, gerekse endüstrinin gelişmesi için yapılacak
programlarla; Türk toplumu içerisinde hareket kabiliyetinin sağlan
masıdır. işçilerin ve diğer çalışanların memleket dışına çıkması nede
niyle Türkiye, “ beyin göçü” gibi bir olayın etkisi altındadır. Arap
petrol sahalarına doğru olan cazibe, daha güneydeki komşu sahaların
ekserisinde olduğundan daha azdır. Fakat buna rağmen, üstün
teşebbüs kabiliyeti olan Türk vatandaşları ile dışarıya gitmesi mümkün
olan ve sonra ya dönmeyen, veya dönse bile dışarıda kazandığı
tecrübeleri bizzat Türkiye içerisinde, etkin olarak uygulama alanına
koymakta kusur eden zekâ arasındaki dengeye büyük dikkat gös
terilmelidir. Bir görüş açısından bakıldığı zaman, Türkiye’nin bazı
bölgelerinde gecekondu yapımının çok geniş sahalara yayılması, te
şebbüs kabiliyeti, faaliyet ve hüner seviyesinin bulunduğunu göster
mektedir; bunlar daha yasal ve genel hedeflere yöneltilebilir. Birçok
faaliyetin olduğu açıktır; fakat belki bunların hepsi en iyi m illî yarar
lar için kullanılmış cinsten değildir. Bu yine son derece karışık bir
sorundur ki, buna sadece çok sınırlı bir şekilde değinebiliyorum.
Yine bütün dünyada önemli olan diğer bir sorun, büyüyen kent
mezkezleıinin yönetileceğidir. İstanbul ve Ankara’daki muazzam
gelişmeleri söyledim; fakat diğer şehirler de hızla gelişmektedirler.
Bütün bunlar, bu muazzam ve hızlı gelişme için mümkün olan en iyi
planlama ve örgütlemeye müsaade edecek, kuvvetli ve aydın görüşlü
bir yönetim şeklini gerektirir. Acaba, bu yeni merkezleri geliştirmek
için dış sermayeye ne ölçüde başvurmalıdır ? Petrol zengini komşular
olunca, sorun karışıktır; bununla beraber en iyi şekilde örgütlenmeyi
ve sonra faaliyete geçmeyi kolaylaştıracak cevapların bulunması
esastır. Güçlük, başka ülkelerde edinilen tecrübelere göre, ortaya
çıkabilecek kırtasiyeciliğe yöneliktir. Bu durum yerinde gerçek faa
liyeti engelleyebilir ve böylece gelişme ya kontrolsüz kalır, ya da dü
zensiz olur. Şimdi çok nazarî bir soruna değinmek istiyorum. Geniş
kapsamlı, modern, fizikî ve sosyal bilim başarılarını göz önünde tut
mak ve araştırma sonuçlarını planlamada bir araya getirmek, bürok
ratlara ve plancılara ekseriya cazip gelir. Fakat bir çokları tarafından,
gittikçe daha çok kabul edilen bir görüş de vardır. Bizzat ilim, getirdiği
bütün faydalarıyle birlikte, kısmen otoriter bir baskı ve her şeyden
önce antisosyal bir etki olma durumuna gelmektedir. Sadece siyasî
partilere değinmek lüzumunu hissediyorum. Bunlar şimdi bilimsel
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düşüncelerin gücünü azaltmaya çalışmaktadırlar ve büyük ilim ile
daha da büyük olan hükümetler arasındaki tufeyli bağıntı olarak
tavsif edilen bir konuda gittikçe daha şüpheci bir duruma gelmektedir
ler. Bunların ve diğer baskıların etkilerini, akademik Türk dinleyici
lerine anlatmaya gerek yoktur, ki bunlardan bazıları, genel sosyal
düzen ve ekonomik gelişme akışlarıyle ilgili nüfus durumundan ortaya
çıkmaktadır. Fakat bu ülkede çift etkinin açıkça görülebildiğinden
başka bir şey söylemek istemiyorum.
Bu sorunlarla ilgili olarak petrol zengini bazı komşuların ve aynı
zamanda bizzat T ürkiye’den daha aşağı gelişme standardına sahip
diğer sahaların bulunmasından ortaya çıkan özel güçlükleri de hatırda
tutarak, Türk ekonomisinin gelişmesi için nekadar dış sermaye kul
lanılması ve aranması gerektiği gibi konular da vaıdır. Bütün bu
sorulara verebileceğim cevap şudur: Aynı zamanda ağır bürokratik
gelişmeyi önlemek üzere, küçük birimler halinde oluşmuş, yüksek
seviyede bir örgütlenme gereklidir. Başka yerlerdeki denemeler şunu
göstermektedir ki, mevcut büyük m illî şirketler yanında, faaliyetler
ve neticeler bakımından ayrı standartlar gösteren, daha küçük ticari
faaliyetlere ihtiyaç, gittikçe daha çok artmaktadır. Herşeyden önce
ülkede, ekseri seviyelerde, birinci sınıf örgütlenmeye ve genel nüfus
tarafından hem yardımcı ve ilerici olarak görülen, hem de orta durum
da olan vatandaşa baskı yapm ayan, aydın görüşlü idari faaliyetlere
büyük bir ihtiyaç vardır. Bu genellemeleri yapmak kolaydır; fakat
uygulama bilhassa Türkiye için daha kaçamaklıdır ve batılı devlet
lerin çoğu, çeşitli derecelerde bu sorunlarla karşılaşmaktadır.
Şimdi nüfus araştırmalarının etkilerini göz önünde tutma zam a
nıdır. M aalesef Ortadoğu ülkeleri bakımından, nüfus rakamlarının
sınırlı olması ve bunların doğruluk dereceleri ile ilgili sorunlar ( % 20
lik bir hata payı ileri sürülmektedir) ayrıntılı analizler yapılmasını
pek kolaylaştırmaz veya bunlara pek güvenilmez. Bununla beraber
Mısır’ın demografik analizi konusunda bazı girişimler vardır ve sonuç
lar Mısır’da lentsel ve kırsal nüfus doğum oranlan arasında çok az
fark olduğunu göstermektedir. Bir dereceye kadar bu dünyanın başka
yerlerinde edinilmiş tecrübelere ters düşmektedir (ki buralarda doğum
oranları kentleşme ile azalmaktadır), ve sonuçlar hiç bir suretle elle
tutulur halde değildir. Kırsal yüksek doğum oranlarını daha çok daimileştiıen kentleşmenin ileri sürülen bu etkisi, diğer Ortadoğu ülke
leri için çok önemlidir. Bu takdirde, yurt dışında çalışan işçiler tara
fından getirilen veya gönderilen paraların akışının ekonomik ve psiko
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lojik etkilerini daha ayrıntılı olarak göz önünde tutmaya ihtiyaç var
dır. L ib ya’dan Îran-Arap körfezine kadaı diğer Arap ülkelerinde
halen iş bulan, eğitim görmüş oranda bir nüfusa sahip olan Mısır
için, gönderilmiş bu paraların önemi şimdi son derece fazladır ve M ı
sır, dışarıda çalışan işçilerinin ana vatana gönderdikleri iki milyar
dolar tutarındaki para sayesinde ekonomik sıkıntıyı, hiç değilse geçici
bir süre için atlatmıştır. Aşikâr olarak Türkiye dahi bu konuyu göz
önünde tutmuştur; fakat Türkiye için başka karışık durumlar vardır.
Memleket içerisinde birtakım ümitler belirmiştir (dışarıda ikamet
nedeniyle). Gönderilen paralar, halen Mısır’daki kadar önemli bir
duruma gelirse, Türkiye’de daha yakın bazı tetkiklerin yapılması
ve olumlu adımların atılması beklenmelidir.
Diğer bir araştırma konusu, aile büyüklüğü bakımından yeni
değerlendirme ve düşüncelerin gelişmesi ile ilgilidir. Hindistan ve
Çin hükümetleri bu soruna çok dikkat etmektedirler ve bana kalırsa
Türkiyç hükümeti tarafından ele alınacak görüşler de aynı değerde
olabilir. Aynı zamanda bununl ailgili olarak, eğitim sisteminin fonk
siyonu yeniden gözden geçirilebilir. Bugünkü eğitim sisteminin, T ü r
kiye içerisinde yeni gelişmekte olan nüfusa tam olarak katkıda bulun
duğu hakkında ne kadar şey söylenebilir. Yeterince tatmin edilmiş,
büyük bir kırsal nüfus kitlesinin mevcudiyetini devam ettirmek üzere,
yüksek m illî kabiliyetin, tarıma ve kırsal çevreye kanalize edilmesine
ihtiyaç olduğu açıktır. Eğer bugünkü temayüllere göre önümüzdeki
20 sene zarfında tahminler yürütmek istersek, genel olarak O rta
doğu’da neler olabileceğini düşünebiliriz. 2000 yılında şehirlerde ne
miktarda değişiklikler olacaktır. Bu sene M ısır’ın nüfusu 64 milyona,
İran’ın nüfusu 67 milyona ve Türkiye’nin nüfusa 71 milyona (ki 2010
senesinde 80 milyon olabilir) yükselecektir. Halen 7,7 hektar olan
ortalama tarım işletmesi genişliği 4 hektara düşecektir; aynı zamanda
şehirlerin hızla gelişmesi yanında planlamauın ve altyapı hazırlık
larının daha yavaş olmasıyle, geniş nüfus kitleleri hükümet ve idarenin
tamamiyle faal olmadığını gittikçe daha çok anlıyacaklar ve bu neden
le ondan daha çok ayrılacaklar ve hükümetin gayretlerini eleştire
ceklerdir. Konu başka bir yönden, belki daha çok doğrudan ele alı
nabilir ; hükümet nizamlarına aykırı olarak evler yapılırsa, bu sahaları
işgal eden nüfus, genel olarak yasalara az saygılı olacak ve benzer
kontrollerden kaçmak isteyen diğer nüfus kitlesi için bir örnek teşkil
edecek ve bu durum, çok iyi bildiğimiz gibi, şiddetli sıkıyönetim giri
şimlerine yol açacaktır. Türkiye’de başlıca iyimserlik nedenlerinden
biri, tarımsal araziden daha iyi ve entansif olarak yararlanma saha
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sının büyük ölçüde hala mevcut bulunmasıdır. Bu ise, tarımın, daha
iyi sahalarda yüksek ürün elde etme yerine, kenar sahalara doğru
genişlemesine daha az dikkatli olmayı gerektirecektir. Hayvancılık
dahi aynı şekilde yeniden gözden geçirilmelidir. Sözgelişi, Merinos
koyunları daha iyi hayvan ıslâhı yöntemleriyle, mevcut hayvan ırk
larının yerini alabilir. Yine endüstri gelişmesi de, hükümet teşviki ile
gereğince malî destek gören iş çevrelerinin m ahallî girişimin, bir arada
doğru olarak kullanılmasına bağlıdır.
Ö zet olarak, birinci derecede gerekli olan şey, kontrolsüz devam eden bugünkü durumun sonuçlarından daha çok haberdar olmayı sağla
yan, nüfus sorunlariyle ilgilenme zihniyetidir. İkincisi, yakın bilgi ile,
hükümet tasarılarında güvenin arttırılabilmesi ve arttırılması gerek
tiğidir; ve bundan da Türkiye’yi bugünkü güçlüklerinden kurtara
cak önlemler gelişebilir. Israr ediyorum ki, durum nüfus sayılariyle
ve gerek sayılarda, gerekse sahaya dağılışta görülen eşitsizliklerle baş
lamaktadır. Aynı zam anda nüfus içerisinde kalitenin gelişmesine dik
kat edilmeli ve bu, ülkede liderliğe kadar götürülmelidir.
Çok haklı olarak şu sonuca varılacak denilebilir ki, düzeltme
imânlarını bir cümlede özetlemek kolay ve sathîdir. Bunu tamamiyle
kabul ediyorum: bugünkü koşullarda zamanın daha ziyade sıkışık
olmasıdır ki beni bu geniş ve hemen hemen manasız ifadelerle konuş
maya sevk etmiştir Bununla beraber Türkiye’de İslahat hareketlerinin
temelinde nüfus ile arazinin birbirine bağlı olarak bulunduğunu belirtebildimse, bu öğleden sonraki konuşmamın hedefine varmış olacağım.

